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Przedmiot: Petycja 1683/2012, którą złożył Tobias Holzreiter (Niemcy) w sprawie 
ochrony częstotliwości krótkofalowych przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym

Petycja 1685/2012, którą złożył Werner Brun (Niemcy) w sprawie ochrony 
częstotliwości krótkofalowych przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym

1. Streszczenie petycji 1683/2012

Składający petycję wspomina nową normę CENELEC (EN50561-1) dla urządzeń PLC (ang. 
Powerline Communication = przesył sygnałów internetowych za pośrednictwem kabli 
elektrycznych). Według składającego petycję zastosowanie nowej normy uniemożliwi odbiór 
przekazu radiowego na falach krótkich, ponieważ będzie dochodzić do zakłóceń 
elektromagnetycznych. Składający petycję uważa zatem, że nie należy wprowadzać tej 
normy. Twierdzi on również, że nowa norma zakłóci konkurencję między producentami 
urządzeń elektronicznych, podważy prawo do nieograniczonego dostępu do źródeł informacji, 
naruszy inne normy i doprowadzi do zamiany wszystkich kabli elektrycznych w budynku 
mieszkalnym na anteny do odbioru promieniowania elektromagnetycznego.

Streszczenie petycji 1685/2012

Składający petycję sprzeciwia się nowej normie CENELEC EN50561-1. Przewiduje on 
problemy w związku z zakłóceniami powodowanymi przez urządzenia PLC (ang. power line 
communication) na częstotliwościach krótkofalowych, które są stosowane między innymi 
w łączności w ruchu lotniczym. Według składającego petycję sieć elektryczna nie ma służyć 
przesyłowi danych, ani się do tego nie nadaje. Uważa on, że norma ta narusza między innymi 
regulamin radiokomunikacyjny i prawo do swobodnego dostępu do informacji. Składający 



PE523.145v01-00 2/3 CM\1010215PL.doc

PL

petycję stwierdza również, że dla PLC istnieją wystarczające alternatywy, takie jak WIFI, 
Bluetooth, UMTS itd.

2. Dopuszczalność

1683/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lipca 2013 r. 
1685/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lipca 2013 r. 
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Opracowywanie i przyjmowanie norm europejskich leży w gestii europejskiej organizacji 
normalizacyjnej. Służby Komisji włączono jako obserwatorów w prace prowadzone przez 
CENELEC, aby stworzyć przedmiotową normę. Powstała norma jest wynikiem długiego 
procesu, w którym uczestniczyły wszystkie zainteresowane strony. Według wiedzy Komisji 
ściśle przestrzegano procedury zatwierdzania normy. Normę niemal jednomyślnie poparły 
państwa członkowskie i organy nadzoru rynku. Normę popierają również organizacje, których 
może ona dotyczyć, jak na przykład Europejska Unia Nadawców (EBU/EBU).

Zamiarem Komisji nie jest wspieranie ani potępienie tej czy innej technologii; wręcz 
przeciwnie – strategia „Europa 2020” i agenda cyfrowa wspierają neutralność technologiczną. 

Służby Komisji zauważają, że w ostatnich latach przypadków zakłóceń PLC nie było wiele. 
W przeszłości zakłócenia przez PLC były głównie spowodowane przez radioamatorów –
problem ten rozwiązano w znacznym stopniu dzięki unikaniu transmisji PLC na 
częstotliwościach używanych przez radioamatorów.  Na przykład w Wielkiej Brytanii 
stwierdzono, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie było przypadków zakłóceń 
spowodowanych tymi systemami.  W przypadku zakłóceń odnotowanych w przeszłości, były 
one rozwiązywane indywidualnie przez producenta sprzętu PLC lub instalatora.

Komitet techniczny odpowiedzialny za normę uważa, że produkty spełniające tę 
projektowaną normę będą znacznie obłożone znacznie mniejszym ryzykiem zakłóceń 
połączeń radiowych niż produkty znajdujące się obecnie na rynku. W szczególności nowa 
norma wprowadza nowe technologie. Potwierdził to w opinii konsultant ds. kompatybilności 
elektromagnetycznej zatrudniony przez CENELEC w celu oceny, czy norma 
zharmonizowana powinna zapewnić domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, 
ponieważ chroni ona odpowiednio szereg usług (np. radio amatorskie, połączenia lotniskowe 
itp.), a także inne dynamicznie wykrywane usługi. 

Norma jest obecnie rozpatrywana przez służby Komisji pod kątem ewentualnej publikacji jej 
numeru referencyjnego w Dzienniku Urzędowym jako norma zharmonizowana w 
uzupełnieniu dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 
2004/108/WE). W każdym przypadku normy nie są obowiązkowe, lecz jeżeli są stosowane, 
zapewniają domniemanie zgodności.  Producent może stosować inną praktykę inżynierską 
pod warunkiem, że wykaże, iż produkt spełnia zasadnicze wymagania. Państwa członkowskie 
mają ponadto możliwość, na podstawie odnośnych przepisów dyrektyw, zgłoszenia sprzeciwu 
wobec każdej normy zharmonizowanej, jeżeli mają uzasadnione powody, by sądzić, że norma 
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nie spełnia zasadniczych wymagań przewidzianych w ustawodawstwie UE. 

Podsumowanie

Norma EN 50561-1 została opracowana zgodnie z procedurami niezależnej europejskiej 
organizacji normalizacyjnej CENELEC. Norma, która ma znacznie obniżyć ryzyko zakłóceń 
radiowych, jest obecnie rozpatrywana przez służby Komisji pod kątem ewentualnej publikacji 
jej numeru referencyjnego w Dzienniku Urzędowym jako norma zharmonizowana, w 
uzupełnieniu zasadniczych wymagań dyrektywy w sprawie kompatybilności 
elektromagnetycznej. W każdym przypadku normy zharmonizowane są dobrowolne i państwa 
członkowskie mogą zgłosić sprzeciw w razie niedostatecznego zharmonizowania.


